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পাহাড়ে আতংক - মুসলিম হড়ি খনু, 

লনর্যাতন; লিস্টান হড়ি লমিড়ে অর্য ও সসবা 
 আয়তড়নর লদক লদড়য় পাবযতয চট্রগ্রাম লবশাি, সম্পূর্য বাংিাড়দড়শর প্রায় ১০%। তড়ব 
সমগ্র সদড়শ সর্খাড়ন মানুে লিজলিজ কড়র র্াড়ক, পাহাড়ে সসরকম র্াড়ক না। সসখাড়ন 
জনসংখযার ঘনত্ব অড়নক কম। সমাট জনসংখযা মাত্র ১৮-১৯ িক্ষ প্রায়। এর মড়ধয 
বাঙ্গালি ৪৯%, আর বালক ৫১% হি পাহালে কু্ষদ্র নৃতালিক সিাষ্ঠী। পাহাড়ে প্রায় ৯ 
িক্ষ মুসিমান বাস কড়র। পাহাড়ের অলধকাংশ বালসন্দা সরি, শালন্তলপ্রয় ও 
অলতলর্পরায়র্ । সাম্প্রদালয়ক সম্প্রীলত বজায় সরড়খ পাহালে নৃতালিক সিাষ্ঠীর অড়নক 
সদসযই সদড়শর লবলিন্ন স্থাড়ন লনজ সর্ািযতায় গুরুত্বপূর্য পড়দ কাজ করড়ে।  

লকন্তু এত সুন্দর, প্রাকৃলতক ও শালন্তলপ্রয় সমাড়জ একদি সন্ত্রাসী আতংক েোড়ে। 
লবস্ময়করিাড়ব তাড়দর লবরুড়ে লবলিন্ন জাতীয় পলত্রকায় একালধক প্রলতড়বদন 
প্রকালশত হড়িও প্রশাসন রহসযজনক নীরবতা পািন করড়ে। পাহাড়ে লমশনালর 
লবলিন্ন দাতবয সংস্থা ও এনলজও রীলতমত আগ্রাসীিাড়ব, অননলতক পন্থায় ইসিাম 
প্রচাড়রর িান কড়র জনড়িাষ্ঠীড়ক লিস্টান বানাড়নার কাজ কড়র র্াড়ে। স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রর্ািড়য়র ততলর করা প্রলতড়বদড়নর বরাত লদড়য় ঢাকার একলট তদলনড়ক প্রকালশত 
লরড়পাড়টয বিা হড়য়ড়ে, িত ২০ বেড়র সসখাড়ন ১২ হাজার উপজাতীয় পলরবারড়ক 
ধমযান্তলরত কড়র লিষ্টান বানাড়না হড়য়ড়ে। পাবযতয চট্রগ্রাড়ম বতযমাড়ন লিজযাই রড়য়ড়ে 
সমাট ৭৩লট। লকন্তু এর উড়টালপড়ে এখাড়ন সকউ মুসলিম হড়ি, ইসিাড়মর দাওয়াত 
লদড়ি ও মসলজদ লনমযার্ করড়ি তার কপাড়ি জুটড়ে হতযা, লনর্যাতন ও কারাবাস।  

বাংিাড়দড়শর আইন লক বড়ি? 

বাংিাড়দশ একলট মানবরলচত আইড়ন চালিত সদশ। সর্খাড়ন শাসন ও লবচার করা হয় 
তাগুতী লবধাড়ন। লকন্তু পাহাড়ে লমশনারীড়দর কমযকান্ড এবং লবপরীড়ত মুসলিমড়দর 
দাওয়ালত কাড়জর সক্ষড়ত্র তাগুত লনড়জই লনড়জর আইন মানড়ে না।  
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বাংিাড়দড়শ প্রায় ৯০% জনড়িাষ্ঠী মুসলিম। সাংলবধালনকিাড়ব বাংিাড়দশ ধমযলনরড়পক্ষ 
রাস্ট্র। বাংিাড়দড়শর ধমযলনরড়পক্ষ সংলবধান অনুর্ায়ী সদড়শর প্রড়তযক নািলরক 
সর্ড়কাড়না ধমযপ্রচার বা সস্বোয় ধময পলরবতযন করড়ত পারড়ব, এড়ত আইনত সকাড়না 
বাধা সনই। তড়ব দালরড়দ্রযর সুড়র্াি লনড়য় কাউড়ক সজারপূবযক ধমযান্তকরর্ সফৌজদালর 
অপরাধ। সংলবধাড়নর ৪১ অনুড়েড়দর ১ নম্বর ধারার ক, খ, ি উপধারায় স্পষ্টিাড়ব 
বিা আড়ে এ সদড়শ সর্ সকউ সস্বোয় ধমযাবিম্বন, ধমযচচযা, ধমযানশুীিন, ধমযপ্রচার, 
ধমযীয় উপাসনািয় স্থাপন করড়ত পারড়বন। এটা নািলরড়কর সমৌলিক অলধকাড়রর 
অন্তিুযক্ত।  

পাহাড়ে এ আইন সমাড়টই মানা হড়ে না। আর প্রশাসন তা সদড়খও না সদখার িান 
করড়ে। তাগুত লনড়জই এড়ক্ষড়ত্র তার আইন মানড়ে না। পাহাড়ে সকি ধময প্রচাড়রর 
অলধকার  লদড়িও  ইসিাম প্রচার করড়ত লদড়ে না প্রশাসন।    

পাহাড়ে সকউ র্লদ মুসলিম হয় তাহড়ি সন্ত্রাসীরা তাড়ক প্রার্নাড়শর হুমলক সদয়। 
ইড়তামড়ধয এরকম একালধক খুড়নর ঘটনা ঘড়টড়ে র্া একটু পড়র আড়িাচনায় আসড়ব। 
পাহাড়ে লিড়য় আপলন  র্লদ  জনড়িাষ্ঠীড়ক ইসিাড়মর দাওয়াত সদন তাহড়ি আপনাড়ক 
পুলিশ সগ্রফতার কড়র লনড়য় র্াড়ব। এবং আপনার লবরুড়ে জলঙ্গবাদ েোড়নার মামিা 
লদড়য় সদড়ব। ইসিাড়মর দাওয়াত সতা পড়রর কর্া, আজ পাহাড়ে আর্ান লদড়িও 

সগ্রফতার হড়ত হড়ে। অর্চ  মুহাম্মাদ ملسو هيلع هللا ىلص এর হালদস অনুর্ায়ী পাহাড়ে আর্ান সদবার 
ফলজিত অড়নক। 

সংখযািঘু লনর্যাতনড়ক এড়দড়শ রাজননলতকিাড়ব বযবহার করা হয়। আর ৯০% 
মুসলিড়মর সদড়শ পাহাড়ে মুসলিমরা পাড়য়র তিায় মালট খুুঁড়জ পান না। সাহাবীরা 
সর্মন মক্কায় লনর্যালতত হড়য়লেড়িন, সতমলনিাড়ব বাংিাড়দড়শর পাহােী মুসলিমরাও 
নবয আবু সজড়হিড়দর হাড়ত লনর্যাতন ও খুড়নর লশকার হড়েন। 

পাহাড়ে মুসলিম লনর্যাতড়নর লকে ুনমুনা 

ঘটনা ১ - ওমর ফারুক লত্রপরুা হতযা:  
ওমর ফারুক লত্রপুরা মূিত বান্দরবড়নর সরায়াংেলের লত্রপুরা জনড়িাষ্ঠীর বালসন্দা। তার 
বাবাসহ এই জনড়িাষ্ঠীর অড়নড়কই খৃস্টান লমশনালরড়দর দাওয়াড়ত প্রিালবত হড়য় লহন্দু 
সর্ড়ক খৃস্টান হয়। ওমর ফারুক লত্রপুরাও পূড়বয খৃস্টান লেড়িন। এরপর ২০১৪ সাড়ি 
লতলন ইসিাম গ্রহর্ কড়রন। ইসিাম গ্রহড়র্র পর সর্ড়কই সন্ত্রাসীড়দর লনকট সর্ড়ক 
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প্রার্নাড়শর হুমলক সপড়য় আসলেড়িন। সসসড়বর সতায়াক্কা না কড়র পাহাড়ে ইসিাম 
প্রচাড়রর কাজ শুরু কড়রন। িত ২১ জুন, ২০২১ এ তদলনক নয়ালদিড়ন্ত প্রকালশত 
প্রলতড়বদন  সর্ড়ক জানা র্ায় সর্, “ওমর ফারুক ২০১৪ সাড়ি মযালজড়স্ট্রট সকাড়টয 
অযালফড়ডলিড়টর মাধযড়ম স্বপ্রড়র্ালদত হড়য় সপলরবাড়র ইসিাম গ্রহর্ কড়রন। তার 
প্রড়চষ্টায় ৩০লট অমুসলিম পলরবার ইসিাড়মর পড়র্ আড়স। ওমর ফারুক প্রতযন্ত 
এিাকায় লটড়নর একলট মসলজদ িড়ে সতাড়িন এবং নওমুসলিমড়দর এই মসলজড়দ 
লতলন লনয়লমত ইমামলত করড়তন। একলট সশস্ত্র সন্ত্রাসী সিাষ্ঠী ওমর ফারুক ও 
নবদীলক্ষত পলরবাড়রর সদসযড়দর হুমলক এবং তাড়দর ধমযকময সম্পাদড়ন বাধা লদড়য় 
আসলেি অড়নক আড়ি সর্ড়কই। অবড়শড়ে ২০২১ সাড়ির ১৭ই জুন ওমর ফারুক 
(৫৪) নাড়ম মসলজড়দর এই উপজাতীয় ইমাম অজ্ঞাত দুবৃযড়ের গুলিড়ত প্রার্ 
হারাড়িন। এই হতযাকাড়ে পাহােবাসী মুসিমানড়দর মড়ধয আতঙ্ক সৃলষ্ট হড়য়ড়ে। 
লবড়শেত নবদীলক্ষত পলরবাড়রর মুসলিম সদসযরা মারাত্মক লনরাপোহীনতায় িুিড়েন। 
ওমর ফারুক হতযাকাড়ের মাধযড়ম দুবৃযে সিাষ্ঠী একলট বাতযা লদড়য় সিি সর্, ইসিাম 
ধময গ্রহর্ করড়ি, ইসিাড়মর দাওয়ালত তৎপরতা চািাড়ি এবং মসলজদ লনমযার্ করড়ি 

এিাড়ব িাশ পেড়ব।”  

সম্প্রলত ওমর ফারুড়কর সমড়য় আড়মনা লত্রপুরার সাক্ষাতকাড়র  [২] হতযাকাড়ের  
লবস্তালরত লববরর্ এড়সড়ে। এশার নামাড়জর পর লকে ু সিাক এড়স তলেঘলে ওমর 
ফারুকড়ক বাইড়র লনড়য় র্ায়। তারপর তাড়ক লজড়জ্ঞস কড়র সর্, লতলন লনড়জর জলমড়ন 
মসলজদ লনমযার্ কড়রড়েন লকনা। ওমর ফারুক ইলতবাচক উের লদড়ি তারা তৎক্ষর্াৎ 
ব্রাশফায়ার কড়র ওমর ফারুকড়ক গুলি কড়র হতযা কড়র। এ ঘটনার জনয সন্ত্রাসী 
সংিেন সজএসএস (সন্ত) গ্রুড়পর লদড়ক অলিড়র্াি রড়য়ড়ে। সন্ত্রাসীরা সসই এিাকায় 
এতই প্রিাবশািী সর্, তারা সকান আইড়নর সতায়াক্কা কড়র না।  

আড়শপাড়শ প্রায় ৩০লট পলরবার বাস করড়িও তাড়দর িড়য় সকউই ওমর ফারুড়কর 
িাড়শর কাড়ে আড়সন লন। এমনলক সারারাত প্রলতড়বশীরা সকউ ঘড়রর বালতও জ্বািায় 
লন। পড়ররলদন এড়স প্রশাসন ও সসনাবালহনী িাশ উোর কড়র। আরও জানা র্ায় সর্, 
ওই এিাকায় ১২লট পলরবার ইসিাম গ্রহর্ করড়িও সন্ত্রাসীড়দর হুমলক সখড়য় আবার 
আড়ির ধড়ময লফড়র সিড়ে।   
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ঘটনা ২ - পাহাড়ে আর্ান সদয়া লনড়েধ:  
 ইসিাম ধড়ময আর্ান সদয়া অড়নক ফলর্িড়তর কাজ। আর্াড়নর মাধযড়ম আল্লাহ বান্দার 
পাপ সমাচন কড়রন ও জান্নাত দান কড়রন। অড়নক অমুসলিম সদড়শ আর্ান সদয়া 
লনলেে হড়িও বাংিাড়দশ মুসলিমপ্রধান সদশ। আর বাংিাড়দড়শর প্রচলিত আইড়নও 
আর্ান সদয়ার উপর সকাড়না লনড়েধাজ্ঞা সনই। বায়তুি সমাকাররম মসলজদসহ 
বাংিাড়দড়শর নানা স্থাড়ন অবলস্থত অসংখয মসলজড়দই  প্রতযহ ৫ বার আর্ান সদয়া হয়। 
আর্ান সদয়াড়ক বাংিাড়দড়শর সকার্াও ধমযীয় উসকালনমূিক কাজ লহড়সড়ব অবলহত 
করা হয় না। উপরন্তু মুসলিম মুসালফররা র্লদ পাহাে পবযড়ত সবোড়ত র্ায় আর আর্ান 
লদড়য় নামাজ পড়ে, তড়ব তা অতযন্ত ফলর্িড়তর কাজ লহড়সড়ব লবড়বচনা করা হয়। 

হজরত উকবা ইবড়ন আড়মর রালদয়াল্লাহু আনহু বর্যনা কড়রন, আলম রাসুিুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص-
সক বিড়ত শুড়নলে- ‘সতামাড়দর রব বকলর চোড়না সসই রাখািড়ক সদড়খ আশ্চর্যড়বাধ 
কড়রন। সর্ পাহাড়ের পাদড়দড়শ আজান সদয় ও নামাজ আদায় কড়র। আল্লাহ তাআিা 
বড়িন- ‘আমার এ বান্দার লদড়ক সদখ, সস আজান সদয় ও ইকামত সদয় এবং আমাড়ক 
িয় কড়র। আলম আমার বান্দাড়ক ক্ষমা কড়র লদিাম এবং তাড়ক জান্নাড়ত প্রড়বশ 

করািাম’। (সুনাড়ন আবু দাউদ, নাসায়ী) 

৬ সসড়েম্বর, ২০২১ বাংিা লট্রলবউড়ন প্রকালশত খবর  সর্ড়ক জানা র্ায় সর্, িত 
৩১সশ আিস্ট কুলমল্লা সর্ড়ক দুইজন মাদ্রাসাপড়ুয়া র্ুবকড়ক সগ্রফতার কড়রড়ে পুলিশ। 
তাড়দর অপরাধ হি তারা িত ২৭ আিস্ট চন্দ্রনার্ পাহাড়ে ঘুরড়ত লিড়য় আর্ান 
সদয়ার লিলডও  কড়র সফসবুড়ক সপাস্ট সদয় এবং সসখাড়ন ইসিাড়মর পতাকা ওোড়নার 
সঘাের্া সদয়। এর ফড়ি বাংিাড়দশ লহন্দু পলরেদ সকন্দ্রীয় কলমলটর সহ-সিাপলত 
বাসুড়দব রায় মামিালট দাড়য়র কড়র। মামিায় সফসবুড়ক সপাস্ট সদওয়া লশক্ষার্যীসহ 
র্ারা ওই সপাস্ট সশয়ার এবং তাড়ত কড়মন্ট কড়রড়েন তাড়দরসহ অজ্ঞাতড়দর আসালম 
করা হয়। সীতাকুে র্ানার ওলস আবুি কািাম আজাদ বাংিা লট্রলবউনড়ক বড়ি, 
‘লহন্দুড়দর তীর্যস্থান লহড়সড়ব পলরলচত চন্দ্রনার্ পাহাড়ে লিড়য় আজান সদওয়ার েলব 
তুড়ি সফসবুড়ক উসকালনমূিক সপাস্ট সদওয়ার ঘটনায় র্ানায় লডলজটাি লনরাপো 

আইড়ন একলট মামিা দাড়য়র করা হয়’। 

ইোকৃতিাড়ব নামাড়র্র সময় বাদয বাজনা বালজড়য়, সাম্প্রদালয়ক সলািান লদড়য়  
উসকালন সদওয়া, মলন্দর সর্ড়ক মুসলল্লড়দর উপর গুলি করা, মসলজড়দ ঢুড়ক মুসলল্লড়দর 
উপর মারড়ধার করা, নামার্ আদায় করড়ত না সদওয়া, মসলজড়দ তািা িালিড়য় সদবার 
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হুমলক সদওয়ার মড়তা চরম সাম্প্রদালয়ক উসকালনমূিক অপরাধ একালধকবার সম্পাদন 
কড়রড়ে বাংিাড়দড়শর লহন্দুরা। অর্চ তাড়দর লবরুড়ে প্রশাসন সকাড়না বযবস্থা সনয়লন। 
উিড়টা লহন্দুড়দর পক্ষ লনড়য় মুসলিমড়দর বুড়ক গুলি চালিড়য়ড়ে। আদািত মামিা 
লফলরড়য় লদড়য়ড়ে। লমলডয়াও লহন্দুড়দর পক্ষ লনড়য়  সংবাদ প্রচার কড়রড়ে। সতযড়ক 
িুলকড়য় সরড়খড়ে।   

২০১৪ সাড়ির ৩০ জুন রাজধানীর স্বামীবাড়ির প্রায় ৫০০ বেড়রর পুরড়না 
ঐলতহযবাহী স্বামীবাি মসলজড়দর মুসলিমড়দর ওপর হামিা চািায় লহন্দুরা। ইসকন 
সদসযরা সিার চারটা সর্ড়ক শুরু কড়র রাত ১২টা পর্যন্ত মাইক বযবহার কড়র 
উচ্চশড়ে এিাকা কাুঁলপড়য় সঢাি-বাদয বাজায়। পাুঁচ ওয়াক্ত নামাড়জর সময় সঢাি-বাদয 
বাজাড়না বন্ধ রাখার অনুড়রাধ করড়ি ইসকড়নর সনতৃস্থানীয়রা  তাড়ত রালজ না হড়য় 
বরং চরম দুবযযবহার কড়র। এরপর রর্র্াত্রায় অসুলবধার অজুহাড়ত তারাবীর নামাজ 
সংলক্ষপ্ত করড়ত বড়ি লহন্দুরা। তাড়দর আবদার মড়তা নামার্ সশে না করায়  তারা 
মসলজড়দ লঢি েুুঁড়ে কড়য়কজন মুসলল্লড়ক আহত কড়র। এর মড়ধয সসখাড়ন এড়স হালজর 
হয় সিন্ডালরয়া র্ানার এসআই অমি কৃষ্ণ। সস লহন্দুড়দর হড়য় মসলজড়দর ইমাম 
সাড়হবড়ক সগ্রফতাড়রর সচষ্টা কড়র, লকন্তু মুসলল্লড়দর প্রলতড়রাড়ধর মড়ুখ  বযর্য হয়। 
এসআই অমি কৃষ্ণ হুমলক সদয়, ‘লহন্দুড়দর কর্ামড়তা র্লদ দশটার আড়ি নামার্ সশে 

না করা হয়, তাহড়ি মসলজড়দ তািা ঝুলিড়য় সদয়া হড়ব’।  

িারড়ত সর্িাড়ব দাঙ্গার সমড়য় পুলিশ আর সাধারর্ লহন্দুরা লমড়ি মুসিমানড়দর হামিা 
কড়র, লেক সসিাড়বই পুলিড়শর েত্রোয়ায় সসখাড়ন লহন্দুরা িালেড়সাটা লনড়য় হামিা 
কড়র সবশ কড়য়কজন আহত কড়র। এরপর স্থানীয় ঢাকা-৬ আসড়নর আওয়ামী িীড়ির 
সংসদ সদসয কাজী লফড়রাজ রশীদ উপলস্থত হড়ি লহন্দুরা সলািান লদড়ত র্াড়ক ‘ওপার 

বাংিার লহন্দু এপার বাংিার লহন্দু এক হও, মসলজড়দ হামিা লদড়ত হড়ব’। 

ঈদুি লফতড়রর আড়ির লদন রর্র্াত্রার নাড়ম জাতীয় মসলজদ বায়তিু সমাকাররড়মর 
দলক্ষর্ সিইট সংিগ্ন রাস্তায়ও লহন্দুরা উড়েশযমূিকিাড়ব নানারূপ অঙ্গিলঙ্গ, সচুঁচাড়মলচ 
এবং তহ-হুড়ল্লাে কড়র। এবং উচ্চ আওয়াড়জ বাদয-র্ন্ত্র বালজড়য় অসহনীয় পলরলস্থলত 
সৃলষ্ট কড়র। 
এ লবেয়গুড়িার কারড়র্ ইসকড়নর লবরুড়ে মামিা করড়ত সিড়ি আদািত সস মামিা 
লফলরড়য় সদয়।  
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অনযলদড়ক লসড়িড়টর কাজিাশাহ মসলজড়দর পাড়শই ইসকন মলন্দর। নামাড়র্র সময় 
ইোকৃতিাড়ব তারা বাদয-র্ন্ত্র বাজায় ও মন্ত্র পাে কড়র। তাড়দর  তােড়ব নামাজ 
আদায় অসম্ভব হড়য় পড়ে। অড়নকবার তাড়দর অনুড়রাধ জানাড়না হড়য়ড়ে নামাড়র্র 
সময় বাদযর্ন্ত্র না বাজাড়নার জনয। লকন্তু তারা অনুড়রাধ রাড়খলন।  
২০১৬ সাড়ির সসড়েম্বড়র জুমার নামাড়জর সময় মলন্দড়র উচ্চস্বড়র বাদযর্ন্ত্র বাজাড়না 
হলেি, র্া মুসলল্লড়দর নামাড়জ বযাঘাত ঘটালেি। মলন্দড়রর সিাকজনড়ক মুসলল্লরা 
লকেুক্ষড়র্র জনয িান বাজনা বন্ধ করড়ত বিড়ি তারা সসই অনুড়রাধ রাড়খলন। তাই 
নামাড়জর পর মুসলল্লরা লবেয়লট লনড়য় কর্া বিড়ত মলন্দড়র সিড়ি তারা চড়ট র্ায়। এক 
পর্যাড়য় মলন্দড়রর সিতর সর্ড়ক মুসলল্লড়দর িক্ষয কড়র ইট পাটড়কি লনড়ক্ষপ করা হয়। 
এড়ত মুসলল্লরাও ইট পাটড়কি মারড়ি উিয় পড়ক্ষ সংঘেয বাুঁড়ধ। ইসকন িক্তরা অস্ত্র 
(দা বলট) লনড়য়ও মুসলল্লড়দর উপর হামিা চািায়। এমনলক মলন্দড়রর সিতর সর্ড়ক 
মুসলল্লড়দর িক্ষয কড়র লহন্দুরা গুলি সোুঁড়ে। এসময় পুলিশ ঘটনাস্থড়ি আড়স। তারা 
লহন্দুড়দর পক্ষ লনড়য় মুসলল্লড়দর উপর গুলি েুেড়ত র্াড়ক। লটয়ার িযাসও লনড়ক্ষপ কড়র। 
এড়ত সাড়বক কাউলিির সজবুন্নাহার লশলরনসহ প্রায় ১২ জন মুসলল্ল আহত হন। 
গুলিলবে হন প্রায় ৭ জন। পর্চারীসহ অড়নড়ক ইট পাটড়কি এর আঘাড়ত আহত 
হন। ১৫ জড়নর মড়তা মুসলিমড়ক আটক কড়র পুলিশ।   

লহন্দুড়দর অসংখয সাম্প্রদালয়ক উসকালনমূিক কমযকাড়ন্ডর বযাপাড়র প্রশাসন নীরব। সব 
ঘটনায় তাড়দর সহড়র্ািী। অর্চ আর্ান সদবার মড়তা সাধারর্ ঘটনাড়কই ইসুয বালনড়য় 
তারা  মুসলিমড়দর সগ্রফতার করড়ে।  মসলজড়দ ঢুড়ক তািা িালিড়য় সদবার হুমলক 
সদওয়া বা মুসলল্লড়দর নামার্ আদায় করড়ত বাুঁধা সদবার অলধকার রড়য়ড়ে বাংিাড়দড়শর 
লহন্দুড়দর। লকন্তু সদখা র্াড়ে বাংিাড়দড়শর মুসলিমড়দর মলন্দর সর্ড়ক অড়নক দূড়রর 
িূলমড়তও আর্ান সদবার অলধকার সনই।  

ঘটনা ৩- পাহাড়ে ধমযান্তলরত মুসলিমড়দর মৃতড়দহ দাহ করড়ে 

পলরবার, প্রশাসন নীরব:  

ইসিাম ধমযমড়ত সকউ ইসিাম গ্রহর্ কড়র মারা সিড়ি তার িাশ সপাোড়না র্াড়ব না। 
তাড়ক মুসলিমড়দর কবরস্থাড়ন দাফন করড়ত হড়ব। লকন্তু এই লবধানড়ক বুড়ো আংগুি 
সদলখড়য় প্রশাসড়নর প্রতযক্ষ সহায়তায় পাহাড়ে মুসলিমড়দর িাশ সপাোড়না হড়ে। 
জীলবত অবস্থায় ইসিাম গ্রহড়র্র কারড়র্ নানা লনর্যাতড়নর লশকার পাহালে মুসলিমরা 
মরার পড়রও কবর পাড়েন না। এ ঘটনা লনিঃসড়ন্দড়হ নলজরলবহীন।  



 

 
10 

 

২০২১ সাড়ির ১৪ই জুন খািোেলেড়ত নুসরাত জাহান নাড়ম এক নওমুসলিম 
নারীর িাশ লচতায় সপাোড়না হয়। নুসরাত ধমযান্তলরত হড়য় মুসলিম হন এবং মামনু 
নাড়ম এক মুসলিম সেড়িড়ক লবড়য় কড়রন। একারড়র্ তার উপর এড়কর পর এক হুমলক 
আসড়ি লতলন এক পর্যাড়য় খািোেলে সেড়ে ঢাকায় বসবাস করা শুরু কড়রন। িত 
১২ই জুন রাজধানীর এক বাসা সর্ড়ক তার িাশ উোর করা হয়। নসুরাত ধমযান্তলরত 
হড়য় এলফড়ডলিট কলরড়য় মুসিমান হড়য়লেড়িন  । তাই তার িাশ মুসলিমড়দর 
কবরস্থাড়ন দাফন করাই লেি উলচত কাজ। লকন্তু  বাংিাড়দড়শর প্রশাসন চরম 
নযাক্কারজনক একলট কাজ কড়র বড়স। তারা নুসরাড়তর িাশ তার লহন্দু লপতার হাড়ত 
হস্তান্তর কড়র এবং তারা লহন্দু ধময মড়ত আনুষ্ঠালনকতা সশড়ে িাশ লচতায় পুলেড়য় 
সফড়ি।  

এর আড়িও এরকম ঘটনা ঘড়টড়ে। সটকনাড়ফর চাকমা লকড়শারী িালকংড়ম ইসিাম 
গ্রহর্ কড়র হালিমাতুস সালদয়া নাম গ্রহর্ কড়র ২০২০ সাড়ির ২১ জানয়ুালর 
আতাউল্লাহ নাড়মর এক র্ুবকড়ক লবড়য় কড়র। তাড়দর একলট সন্তানও রড়য়ড়ে। সম্প্রলত 
হালিমা আত্মহতযা কড়র। হালিমার মৃতুযর পর তার লপতামাতা দাবী কড়র সর্, 
হালিমাড়ক অপহরর্ করা হড়য়লেি এবং তার বয়স ১৮ বেড়রর কম। তদড়ন্ত হালিমার 
বয়স ১৬ বের প্রমালর্ত হড়ি তার িাশ আদািত লহন্দু লপতামাতার কাড়ে হস্তান্তর 
কড়র। তার লপতামাতা সীমা সবৌে লবহাড়র হালিমার সশেকৃতয সম্পন্ন কড়র িাশ দাহ 
কড়র।   

ইসিাম ধমযমড়ত মুসলিড়মর িাশ আগুড়ন সপাোড়না র্াড়ব না। বাংিাড়দড়শর আইন 
অনুর্ায়ী সকউ র্লদ সজ্ঞাড়ন মুসলিম হয় তাড়ক মুসলিমড়দর কবরস্থাড়ন দাফন করড়ত 
হড়ব। লকন্তু পাহাড়ে সসই আইন মানা হড়ে না।  

পাহাড়ে সন্ত্রাসীড়দর সশাডাউন 
সবড়চড়য় বে আতংড়কর লবেয় হড়ে প্রশাসড়নর নাড়কর ডিায় বড়স সন্ত্রাসীরা পাহাড়ে 
প্রকাড়শয অস্ত্র লনড়য় সশাডাউন কড়র, মুসলিমড়দর নানা হুমলক ধমলক লদড়য় তটস্থ কড়র 
রাড়খ। তাড়দর িড়য় ইো র্াকড়িও অড়নড়ক মুসলিম হড়ত পাড়র না। কারর্ মুসলিম 
হড়িই সস হড়ব বয়কট ও লনর্যাতড়নর লশকার। ৯০% মুসলিমড়দর সদড়শ এ দৃশয সলতযই 
অকল্পনীয়। তড়ব পাহাড়ের উপজালতরা মুসলিম হড়ি এরকম লবরূপ আচরড়র্র লশকার 
হড়িও লিস্টান হড়ি তাড়দর লমিড়ে অর্য, লনরাপো ও লচলকৎসা। তাই পাবযতয অঞ্চড়ি 
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ক্রমবধযমান সন্ত্রাসী কমযকাড়ের সাড়র্ লমশনালরড়দর  সর্ািসাড়জশ রড়য়ড়ে বড়ি অড়নড়ক 
সড়ন্দহ করড়েন। 

পাহাড়ে লিস্টানাইড়জশন 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ািড়য়র প্রলতড়বদন  অনুর্ায়ী ১৯৯২-২০১০ সাি পর্যন্ত পাবযতয চট্রগ্রাড়ম 
প্রায় ১২,২০০ পলরবার লিস্টান ধড়ময দীলক্ষত হড়য়ড়ে। অড়নক কু্ষদ্র উপজালত 
সম্পূর্যরূড়প লিস্টান হড়য় সিড়ে। পাবযতয চট্রগ্রাড়ম একসময় সকাড়না লিস্টান লেি না। 
এখন খৃষ্টধময পাবযতয চট্রগ্রাড়মর সবড়চড়য় ক্রমবধযমান ও লিতীয় বহৃেম ধময। মিূত 
লমশনালর লবলিন্ন দাতবয সংস্থা ও লমশনালর ধমযপ্রচারকড়দর দীঘয পলরশ্রড়মর ফসি এলট। 
লমশনালররা খৃষ্টান ধময প্রচার করড়ত লিড়য় সকাড়না পন্থাই বাদ রাড়খলন। লমশনালররা 
র্খন বুঝড়ত পাড়র, সমতড়ি খৃষ্টধড়মযর সখািাখুলি দাওয়াত লদড়ত লিড়য় সধাুঁকাবালজ 
করড়ি ধরা পড়ে র্াওয়ার সম্ভাবনা আড়ে, তখন তারা দুিযম, পাবযতয অঞ্চড়ির 
সুলবধাবলঞ্চত জনড়িাষ্ঠীড়ক টাড়িযট কড়র। সকাড়না জনড়িাষ্ঠী মুসলিম হড়ি তাড়দরড়ক 
বুঝায় সর্ তারা সর্ দাওয়াত লদড়ে তা লিন্ন লকেু নয়। তারা ঈসা নবীর (আিালহস 
সািাতু ওয়াস সািাম-এর) দাওয়াত লনড়য় এড়সড়ে। বাইড়বড়ির নাম তারা সদয় ইলিি 
শরীফ। আর কুরআন সর্ড়ক িুিিাি তাফসীর কড়র বুঝায় সর্, কুরআড়নই বিা 
হড়য়ড়ে তাড়দর অনুসরর্ করড়ত। এিাড়ব নানা সধাকা-প্রবঞ্চনা লদড়য় তারা লনরক্ষর, 
সরিপ্রার্ মানুেড়দরড়ক খৃষ্টধড়ময দীলক্ষত কড়র। বাংিাড়দড়শর আইন অনুর্ায়ী র্লদও 
সধাুঁকার মাধযড়ম ধমযান্তলরত করা অপরাধ; লকন্তু লমশনালরড়দর সবিায় প্রশাসন নীরবতা 
পািন কড়র। লকন্তু মুসলিমরা র্খন সকান সধাুঁকাবালজ ও প্রড়িািন োোই ইসিাড়মর 
দাওয়াত লদড়ত র্ায়, তাড়দরড়ক জলঙ্গবাড়দর সদাহাই লদড়য় আটক কড়র। এ সর্ড়কই 
লমশনালরড়দর সদৌরাত্ময আন্দাজ করা র্ায়।  

আপলন র্লদ পাহাড়ের বালসন্দা হন, আর খৃষ্টান হড়য় র্ান; তাহড়ি আপলন পাড়বন লি 
লচলকৎসা, প্রচুর সম্পদ ও নানান সুড়র্াি-সুলবধা।  সন্ত্রাসীরাও আপনাড়ক হুমলক লদড়ব 
না। মুসলিমরা সতা পাহাড়ে মসলজদ পায় না, মসলজদ বানাড়ত সাহস পায় না, সকউ  
বানাড়ি বালকরা িড়য় মসলজড়দ র্ায় না। লকন্তু খৃষ্টানড়দর জনয লবলিন্ন এনলজওগুড়িা 
পাহাড়ে অসংখয চাচয লনমযার্ কড়রড়ে। তাড়দর জনয পলশ্চমা সদশগুড়িা সর্ড়ক প্রচুর অর্য 
সাহার্য আড়স। এসব নবয খৃষ্টানরা পলশ্চমা লশক্ষায় লশলক্ষত হয়। অড়নড়ক সরামান 
হরড়ফ লিখড়ত লশড়খ। শুধু বাংিাড়দশ না, িারড়তর সসড়িন লসস্টাসয খযাত আসাম, 
লত্রপুরা, সমঘািয়, লমড়জারাম, নািািযান্ড, মলনপুর, অরুর্াচি পাহালে অঞ্চড়ির 
বৃহের জনড়িাষ্ঠী এখন ধমযান্তলরত লিষ্টান। বাংিাড়দড়শর পাহােী খৃষ্টানরা িারত ও 
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লময়ানমাড়রর খৃষ্টানড়দর সাড়র্ আিাদা সনটওয়াকয িড়ে তুড়িড়ে র্া এই অঞ্চড়ির 
সদশগুড়িার সাবযড়িৌমড়ত্বর জনয হুমলকস্বরুপ।  

এসব খৃষ্টানড়দর সকউ র্লদ ইসিাম ধড়মযর সসৌন্দর্য বুড়ঝ মুসলিম হড়ত চায়, তাহড়ি 
তাড়দর িাড়িয সজাড়ট লনর্যাতন। অড়নকড়ক লমশনালররা আবার চাড়চয ধড়র লনড়য় র্ায়। 
[লবস্তালরত জানড়ত পড়ুন  লটকাড়ত প্রদে লিংড়কর সিখা দুলট)।] এনলজওগুড়িা 
মানবড়সবামূিক কাড়জর িান কড়র সমতড়ি বাহযত লকে ু িাড়িা কাজ করড়িও 
পাহাড়ে তারা লনড়জড়দর আসি এড়জন্ডা বাস্তবায়ন তর্া খৃস্টধড়মযর দাওয়াড়ত নগ্নিাড়ব 
লিপ্ত হয়।  মানুেড়ক খৃষ্টান বানাড়ত নানা ধরড়নর অননলতক পন্থা অবিম্বন কড়র।   

লমশনালরড়দর লবরুড়ে কর্া বিড়ত প্রশাসন িয় পায়। এড়দড়শর সসকুিাররাও এড়দর 
লবরুড়ে লকে ুবড়ি না। সন্ত্রাসীরাও লমশনালরড়দর িাড়য় হাত সদয় না। এ সর্ড়ক আুঁচ 
করা র্ায় পাহাড়ে অলস্থলতশীি পলরড়বশ সৃলষ্ট কড়র একলট আিাদা পলশ্চমা মদদপুষ্ট 
বাফার সস্টট বানাড়নার িড়ক্ষয পলশ্চমারা অড়নক এলিড়য় সিড়ে। আর এ িড়ক্ষয তাড়দর 
সবড়চড়য় বে বাধা হড়ে, ইসিাম ধময। তাই মুসলিম দাঈড়দর লবরুড়ে ও 
নওমুসলিমড়দর লবরুড়ে আসা এড়কর পর এক আক্রমড়র্র মুি সহাতা লহড়সড়ব সকউ 
লমশনালরড়দর দায়ী করড়ি তাড়দর র্লুক্তড়ক এড়কবাড়রই সফড়ি সদয়ার অবকাশ সনই। 

সশে কর্া  

বাংিাড়দড়শর পাহাে লনড়য় লমশনালরড়দর েের্ড়ন্ত্রর বাস্তবতা  খযাতনামা আড়িম, 
সিখক ও কিালমস্ট মাওিানা শরীফ মুহাম্মাদ একলট রালনং রালফ নাড়মর একলট 
লবজ্ঞাপড়নর উদাহরর্ লদড়য় তুড়ি ধড়রড়েন। ২০১৯ সাড়ির সম মাড়স হুমায়ূন 

আহড়মড়দর সেড়ি নুহাশ হুমায়ূন একলট সমাবাইি সকাম্পালনর জনয ‘রালনং রালফ’ 
নাড়মর একলট লবজ্ঞাপন লচত্র (লটলিলস) লনমযার্ কড়র।   

সসই লবজ্ঞাপড়ন পাহাড়ের মুসলিমড়দর জীবন, সসহলর ইফতাড়রর দৃশয সদখাড়না হয়। 
লকন্তু সসকুিযার বুলেজীলব, লমলডয়া এবং লবজ্ঞাপন জিড়তর লকে ুরাঘব সবায়াি ইসিাম 
লবড়িেী পাহালেড়দর সাড়র্ লমড়ি দাবী করড়ত র্াড়ক এই লবজ্ঞাপন পাহাড়ে মুসলিমড়দর 
আগ্রাসড়নর একলট নমনুা। সশে পর্যন্ত নুহাশড়ক ওই লবজ্ঞাপড়নর জনয ক্ষমা চাইড়ত 
হড়য়ড়ে। পাহাড়ে এবং পাহালেড়দর মাড়ঝ মুসিমাড়নর জীবন ও ইসিালম সংস্কৃলতড়ক 
সহয করড়ত না পারার এটা লেি একটা কলেন সাংস্কৃলতক সংড়কত।  
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সামানয একটা সাংস্কৃলতক আিামত ইসিাম লবড়িেীরা সহয করড়ত চায়লন, সসই 
পাহাড়ে মাইড়কর উচ্চস্বড়র আর্াড়নর শে তারা লকিাড়ব সহয করড়ব! পাহাে লনড়য় 

তাড়দর একড়চলটয়া ‘সুরক্ষার’ লচন্তাটা অড়নক জলটি ও িয়ঙ্কর। 

চন্দ্রনার্ পাহাড়ে আর্ান সদওয়ার জনয সগ্রফতার, মুসলিম লনর্যাতন এবং ওমর ফারুক 
লত্রপুরার হতযা ও চিমান  রক্তপাড়তর পর জাতীয়  নীরবতা, পাহাে লনড়য় েের্ড়ন্ত্র  
পাহাে ও সমতড়ির রাজননলতক ও সাংস্কৃলতক রাঘব সবায়ািড়দর প্রতযক্ষ অংশগ্রহর্ 
ও সমর্যন বাংিাড়দড়শর মুসলিমড়দর জনয এক িয়ংকর িলবেযড়তর ইলঙ্গত প্রদান 
কড়র। 


